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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
„Evropa investuje do venkovských oblastí“

ÚVODEM

Vážený čtenáři,

dostává se Ti do rukou nový čtvrtletník „Zpravodaj Občanského sdružení Aktivios“. Naše sdružení působí na území jižního
Plzeňska - území Přešticka, Blovicka, Mirošovska i Staroplzenecka. A o tom, jaké jsou naše plány, naše přání, Vaše starosti
i radosti, o tom si budeme povídat a diskutovat i radit. Tento časopis ale nebude jen suchým výčtem o chystaných projektech,
jejich realizaci, plánovaných školeních, seminářích a možných dotacích. Budeme rádi, když se k Vám, kteří zde žijete, přiblížíme co nejvíce. Naším přáním je, aby se tyto noviny staly Vaším kamarádem, společníkem i rádcem. Budeme Vám vděčni
za vaše příspěvky z obcí, spolků i z podnikatelského prostředí, abychom mohli informovat o tom, co důležitého se v našem
regionu odehrálo nebo co se uskutečnit teprve má.
Tento časopis nechť je zároveň i takovým malým průvodcem. Připravili jsme pro Vás informace z regionu, tipy na výlety
a zajímavou soutěž.
Budeme rádi, pokud nám napíšete, co Vás trápí, co
byste si přáli v obci změnit apod. Těšíme se na Vaše náměty, připomínky a příspěvky, které můžete zasílat na adresu OS Aktivios – Nezdice 46,
334 01 Přeštice – heslo: Zpravodaj nebo e-mailem
na: info@mas-aktivios.cz.

Jižní Plzeňsko
Oblast, která si začíná pomalu získávat srdce turistů.
Rozlehlé lesy se střídají s městečky a dědinami. Barevný
kontrast doplňují lány zrajícího obilí a louky plné pestrých
květin. Tu a tam někde v polích narazíme na osamělý křížek či kapličku, němé svědky dávných dob, kteří by nám
dokázali vyprávět o našich předcích a jejich nelehkých životních osudech.
Tato zemědělskoprůmyslová oblast s nedotčenou přírodou,
množstvím lesů, s desítkami půvabných tichých zákoutí,
rybníků, úvozů a bučin je přímo ideálním místem k rekreaci a odpočinku a každý jejich návštěvník se k nim rád
a s upřímnou láskou vrací.
Pozornému návštěvníkovi tohoto území dokážeme nabídnout mnoho zajímavého. Na poměrně malém území se
můžete setkat s památkami dokumentujícími 3000 let naší
civilizace.
Vedle mnoha kulturních památek můžete navštívit i několik chráněných území a zajímavostí. Všechny jsou v našem
regionu velmi dobře dostupné. Hrady, zámky, tvrze, nádherné kostely a kaple, muzea, galerie. Lákat můžeme také

Lípa pod Ticholovcem bojuje o titul Strom roku
na dobře značenou síť hustých cyklotras, které nabízí i místa s překrásnými výhledy do dalekého kraje. Cílem obyvatel
jižního Plzeňska, starostů a zastupitelů zdejších obcí vždy
bylo a je, aby každý, kdo se do zdejší krajiny dostane, byl
spokojený. Aby si odtud odnesl ty nejkrásnější vzpomínky
a zážitky. K tomu všemu se snaží přispět i naše sdružení
a rádo by podpořilo celou řadu projektů, které zdokonalí
služby jak pro místní obyvatele, tak i náhodné návštěvníky.
Opravují se místní komunikace, plynoﬁkují se obce, opravují kapličky, kostely, zámky. Pozornost se věnuje údržbě
i vzhledu obcí, jejich vybavenosti, dostupnosti. Udržují se
nebo obnovují různé tradice, svoji činnost vyvíjí celá řada
spolků s dávnou historií anebo úplní nováčkové, co na bohatou historii opět navazují. Pojďme tedy do našich obcí
a seznamme se s tím, co všechno nás v nejbližší době čeká
a co se již událo.
Vaše redakce
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INFORMACE OD NÁS A O NÁS

Co je to

metoda LEADER a místní akční skupina (MAS)

Metoda LEADER je unikátní mezi politikami EU a zároveň
velkou výzvou a příležitostí pro český venkov. Ve starších
zemích Evropské unie vzniká tato iniciativa již v roce 1991
jako reakce na skutečnost, kdy veřejná správa nedokázala
efektivně řešit problémy zaostávajících venkovských oblastí.
Ve vývoji aktivizace evropského venkova se již tato iniciativa
osvědčila a mezi venkovským obyvatelstvem je vidět velké
nasazení a nadšení pro tento způsob venkovského rozvoje.
Principy, které jsou pro ﬁlosoﬁi LEADERu charakteristické,
a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství a plánování a realizaci rozvojových projektů
na nejnižší možné úrovni (tzv. princip subsidiarity) v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích (místních akčních skupinách) vznikají prostřednictvím LEADERu zcela nové hodnoty vědomí
vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat
při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života.

Občanské sdružení Aktivios
– Šance pro jižní Plzeňsko
Základní údaje o oblasti
Oblast působnosti Občanského sdružení Aktivios
– Šance pro jižní Plzeňsko
Rozloha: 560 km2
Počet obyvatel území: 47 826
Hustota obyvatel / km2 : 85,37 obyvatel / km2
Počet členů: 40
7 spolků
1 OHK
18 podnikatelů včetně zemědělců
2 mikroregiony
12 samostatných obcí

Zavedením základního pravidla „50 na 50“ je dosaženo
toho, že státní správa a samospráva se může na činnosti
MAS podílet pouze z 50 % členů MAS nebo méně. Naopak
ekonomičtí partneři a neziskové organizace musí tvořit
většinu členů místního partnerství. Na činnosti MAS se
tak díky tomuto pravidlu podílí zemědělci, podnikatelé
z ostatních oblastí podnikání, neziskové organizace, ale
i školy či další vzdělávací instituce. V rámci LEADERu
je prosazováno zapojení žen a mladých lidí, ale i dalších
nějakým způsobem znevýhodněných skupin obyvatelstva.
Tisíce místních lidí tak prostřednictvím existence aktivních místních akčních skupin dostávají možnost aktivně
se podílet na rozvoji svého venkovského území. Místní
akční skupiny mohou velmi podstatně přispívat k plánování, koordinaci a implementaci nejrůznějších ﬁnančních
podpor. Hlavní odlišnost a zároveň význam programu
LEADER tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování
dotací pro venkov a jejich správné a účelové čerpání je
přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční
skupinu. Ta na základě vzájemné spolupráce, partnerství
a přístupu „zdola – nahoru“ plánuje společně strategii
rozvoje daného území. Společně prostřednictvím vlastních pracovních skupin a komisí provádí i výběr projektů,
které budou podpořeny z prostředků programu LEADER.
Vlastními silami zajišťují i jejich následnou administraci.
Projekty do programu LEADER mohou předkládat jak
obce, tak místní podnikatelé a neziskové organizace působící na území místní akční skupiny.
V České republice můžeme vznik prvních místních akčních skupin datovat do roku 2004. Je pozitivní, že rok
od roku roste u nás počet těchto místních partnerství
a počet zainteresovaných lidí, kteří chtějí rozvíjet region
touto cestou.

Už v srpnu roku 2005 svolával Mikroregion Přešticko v zasedací místnosti na Městském úřadě v Přešticích velké setkání,
na kterém se poprvé hovořilo o metodě LEADER.

členy je osmnáct místních podnikatelů a farmářů, sedm spolků z regionu, Okresní hospodářská komora Plzeň jih a členem je i Mikroregion Úslava. V zápětí po založení požádala
MAS o ﬁnanční podporu z LEADERu + a z LEADERu ČR.
V LEADERu + jsme byli úspěšní a získali prostředky na rozjezd kanceláře, podrobné zmapování území a vytvoření strategie území. Územně dnes Občanské sdružení Aktivios zahrnuje Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a Mirošovsko.

Z podnětů a z hlasů volajících po spolupráci veřejné sféry, neziskových organizací a podnikatelů vznikla místní akční skupina i u nás na Přešticku a Blovicku pod názvem Občanské
sdružení Aktivios – Šance pro jižní Plzeňsko. Iniciátorem založení se stal Mikroregion Přešticko. Mezi dnešními čtyřiceti

V roce 2007 byl vypracován a schválen Strategický plán Leader. Cíle tohoto plánu se odvíjejí od hlavního motta naší
místní akční skupiny, tj.: Aktivios – šance pro jižní Plzeňsko.
Tato šance je pro lidi, kteří tady žijí a žít chtějí, šance je i pro
krajinu, životní prostředí a kulturní dědictví. Šanci mají do-
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stat i návštěvníci našeho regionu a oblast turistického ruchu.
A v neposlední řadě je toto šance pro všechny, kteří chtějí
v tomto regionu vzájemně spolupracovat. Aktivios dostal a využil šanci získat pro svoje území peníze. Obhájením našeho
projektu jsme získali příslib v řádech vyšších desítek milionů
korun, které by měly být využity v našem regionu k dotačnímu ﬁnancování jednotlivých projektů v letech 2008 – 2013,
podaných subjekty z daného území MAS Aktivios. Projekty

však musí splnit výběrová kriteria jak obsahem, tak i formálními náležitosmi. Úspěšní žadatelé pak budou průběžně
sledováni kanceláří Aktivios, která bude zodpovídat za výběr, přidělení a regulérní průběh čerpání jednotlivých poskytnutých dotací. Občanské sdružení Aktivios přinese a přidělí
na území své působnosti značnou částku, která by měla být
smysluplně využita k rozvoji daného území.

Priority strategie MAS Aktivios
1.
2.
3.
4.
5.

LIDSKÉ ZDROJE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KULTURNÍ DĚDICTVÍ
CESTOVNÍ RUCH
SPOLUPRÁCE

V prioritě lidské zdroje se chceme zaměřit na zlepšení
podmínek pro výchovu a vzdělávání. Podpořit chceme především školy a mateřské školy v malých obcích, kde škola
představuje jedno z center dění v obci. Podporovány budou
projekty spolupráce, stavební úpravy školských zařízení,
modernizace kulturně vzdělávacích zařízení a objektů, které
slouží ke vzdělávání. Dále pak podpoříme zlepšení podmínek pro trávení volného času obyvatel, tedy kulturu, sport,
společenské aktivity a činnost místních spolků i různé stavební úpravy.
Podpoříme zakládání mikropodniků a jejich rozvoj.
Přispějeme na rekonstrukce a modernizace objektů, případně novou výstavbu budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků. Na úpravy povrchů v areálu
podnikatelské provozovny jako jsou třeba odstavná stání
nebo povrchy pro skladové hospodářství, dále pak připojení
k technické infrastruktuře, nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužících k zakládání a rozvoji takovýchto
podniků.
V prioritě životní prostředí jsme připraveni podporovat
úpravy veřejných prostranství obcí, různé parkové úpravy,
nákup zeleně a její výsadbu, nákup techniky, rekonstrukce
MK souvisejících s veřejným prostranstvím. Budou podporovány nízkonákladové projekty zaměřené na modernizaci
nebo rozšiřování infrastruktury pro zásobování obyvatel
obcí vodou a řešení problémů s odpadními vodami.
V prioritě kulturní dědictví podpoříme programy záchrany
a využití kulturního dědictví venkova. Tím máme na mysli
neinvestiční projekty menšího nákladového rozsahu, které
jsou nezbytné pro následnou rekonstrukci objektů kulturního dědictví (například studie, zpracování soupisů a map
kulturního dědictví, publikační činnost, geodetické práce
související s projektem. Podporujeme také záchranu a ožive-

ní staveb a prostor, které jsou součástí kulturního dědictví
venkova, jako jsou investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví
venkova například kulturních památek, dále budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity, tradiční lidovou
kulturu.
V prioritě cestovní ruch podpoříme rozvoj služeb cestovního ruchu. Budou podporovány rekonstrukce nebo výstavba
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení, rekonstrukce, modernizace,
přestavby a výstavby objektů a ploch pro sportovně rekreační účely. To jsou hřiště, jízdárny, koupaliště a podobně.
Upřednostněny budou projekty spolupráce. Můžeme přispět na nákup pozemků a staveb do 10 % ze způsobilých výdajů, nákup a výsadbu doprovodné zeleně, nákup vybavení
a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní
využití. Dále výstavbu příjezdových cest, odstavných stání,
úpravy povrchů pro malokapacitní ubytovací zařízení, výstavby požárních nádrží, pořízení nezbytné výpočetní techniky související s projektem. Podpoříme projekty zaměřené
na tvorbu pěších tras, hippostezek, projektové a technické
dokumentace a pořízení značek, cedulí či odpočinkových
míst a mnohé další.
Ing. Hana Bouchnerová, manažerka OS Aktivios
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První výzva k předkládání projektů na území MAS byla vyhlášena 4. srpna 2008. Krátce po vyhlášení sekretariát sdružení připravil dvě školení pro potencionální žadatele.
První školení se uskutečnilo 8. 8. 2008 v prostorách Komunitního centra v Přešticích od 10,00
hod. a druhé 19. 8. 2008 v restauraci v Nezvěsticích od 16,00 hod.

Každý den mohli žadatelé konzultovat svoje projekty se sekretariátem OS Aktivios.
Od pondělí 25. 8. do pátku 5. 9. 2008 pak v hlavní kanceláři
MAS Aktivios probíhal samotný příjem žádostí.

Občanské sdružení v letošním roce
rozdělí mezi žadatele celkem

7 651 391,- Kč.

Po administrativní kontrole budou v případě potřeby žadatelé projektů vyzváni k doplnění, poté budou projekty předloženy programovému výboru k důkladnému seznámení
a na základě doporučení výboru předány tříčlenné výběrové komisi, která jednotlivé projekty posoudí a oboduje.
Výsledek bodového hodnocení předloží výběrová komise
programovému výboru, který doporučí vybrané projekty
ke schválení VH OS Aktivios.
V 1. výzvě bylo předloženo celkem 16 projektů v celkové
hodnotě 8 957 206,- Kč. Z toho čtyři projekty na obnovu
památek, šest projektů předložily obce pro své školy a šest
projektů se sešlo na úpravy veřejných prostranství a rekonstrukce místních komunikací.

O dalších podrobnostech 1. výzvy budete informováni v dalším čísle Zpravodaje a průběžně budete informováni na stránkách www.mas-aktivios.cz.
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PŘEDSTAVUJEME SE
Kateřina
Hofmeisterová
ﬁnanční manažer
OS Aktivios

Ing. Hana
Bouchnerová
manažer
OS Aktivios

Mgr. Martina
Hanzlíková
projektová manažerka
OS Aktivios

Lenka
Šrámková
projektová manažerka
OS Aktivios

Lenka
Marková
asistentka manažera
OS Aktivios

Kontakty na OS Aktivios:
Sídlo OS AKTIVIOS:
Hlavní kancelář:
Detašované pracoviště:
Předseda sdružení:
Manažer území:
Asistent manažera:
Projektoví manažeři:

Palackého 460, 334 01 Přeštice
Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Chocenice, areál ZS Komorno
Ing. Petr Brandl
Ing. Hana Bouchnerová – tel.: 724 526 008
Lenka Marková – tel.: 376 382 312
Lenka Šrámková – tel.: 724 526 562
Mgr. Martina Hanzlíková – tel.: 376 382 312
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Z NAŠICH MĚST A OBCÍ

Rotunda sv. Petra a Pavla je po rekonstrukci
Více než milion sedm set padesát tisíc korun stála generální rekonstrukce rotundy sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci.
Oprava byla iniciována na konci roku 2007
odborem památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje po předchozím jednání zástupců města o stávajícím kritickém
stavu rotundy.

Nad průběhem opravy, postupu a technologie prací i použitých materiálech vykonával státní odborný dozor Národní
památkový ústav společně se zástupci Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Oproti původně uvažovanému rozsahu prací byla v celé ploše nahrazena stará břidlicová krytina včetně starého, místy
silně narušeného bednění. Dále byla zcela nahrazena konstrukce krovu na apsidě a vyspravena okapová římsa.
Poctivě udělaná nosná dřevěná konstrukce krovu rotundy
z 20. let minulého století byla při rekonstrukci v 70. létech
zčásti narušena při výstavbě kazetového stropu. Narušení
statiky krovu způsobené odstraněním části vazných trámků si vyžádalo nutně větší rozsah opravy. Dodatečně bylo
provedeno ukotvení krovu do obvodové zdi a zpevnění
ocelovými táhly. Původní i nové dřevěné konstrukce byly
chemicky ošetřeny a okapová římsa opatřena kvalitním
nátěrem. Opraven musel být i kříž na vrcholu kuželové
střechy, který poničila vichřice „Emma“ v lednu letošního
roku. Zároveň byla upravena a zpevněna vrcholová helmice
a nosný trn včetně hromosvodu. Nové jsou i vstupní dveře
do rotundy. Ty byly nově opláštěny podle návrhu schváleného odborníky Národního památkového ústavu.
Financování opravy bylo zajištěno z dotace Plzeňského kraje ve výši 1 mil. korun a z rozpočtu města Starého Plzence
ve výši 400 tisíc korun. Na ﬁnancování opravy této kulturní památky se podílelo také město Plzeň a Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany.
/lp/

Mikroregion Úslava zve k návštěvě
Mikroregion Úslava se nachází jihovýchodně od Plzně. Území je tvořeno spádovou oblastí města
Blovice, které tvoří jeho přirozené centrum. Osou tohoto mikroregionu je řeka Úslava, jejíž jméno
mikroregion nese.
Území mikroregionu Úslava se rozkládá při středním toku stejnojmenné řeky. Nejvýše položené místo celého mikroregionu je
Jezevčí skála u Letin (608 m.n.m.). Nejnižší místo se nachází v Žákavě (388 m.n.m.).
Návštěvníci, ať již pěšky či na kole, mohou poznávat malebnou krajinu, památky a zajímavosti. Hustá síť turistických stezek
protíná celé území. Pro cykloturisty je na území vyznačena síť cyklotras a informační mapy najdete v každé obci. V Blovicích
na zámku Hradiště je Muzeum jižního Plzeňska. Za zhlédnutí stojí i nově opravené kostely v obcích Žďár, Zdemyslice a Žákava. Obzvláště žďárský kostelík působí romantickým dojmem. Velmi přitažlivá je zřícenina gotického hradu Vlčtejn. Skála
u zříceniny je zajímavá i pro horolezce, tak jako skála Baba u Zdemyslic. Letiny jsou odedávna lázeňské místo a pro osvěžení
zde najdete koupaliště. Po lesních cestách je možno se dostat do přírodní rezervace Chýlava a na její nejvyšší vrchol Bukovou
horu (650 m.n.m.).
V roce 2004 byla navázána spolupráce s německými městy: bavorským Teublitz a městem Triptis z Durynska.
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Kašna na náměstí
ve Starém Plzenci
je opět funkční
Historická kašna na Masarykově náměstí ve Starém
Plzenci už opět slouží svému účelu.
Historie této památky sahá do 18. století. Přesto v posledních letech sloužila spíše jako odpadkový koš. Důvodem tohoto stavu byla netěsnost kamenné nádrže a zcela zničené
technologické zařízení pro stříkání vody.
Restaurátoři pak pod dohledem akademického sochaře Petra Dufka provedli celkové očištění kamene včetně odstranění
nevhodných vysprávek, doplnili poškozené partie z umělého
kamene, zatěsnili spáry speciálními tmely a provedli nutné opravy poškozených částí sochy Putta s delfínem včetně
zpevnění povrchu organokřemičitým zpevňovačem. Socha
Putty pak dostala do rukou zcela nově vyrobenou harpunu.
Specialisté z ﬁrmy STAVPRAN s. r. o. osadili do „podzemí
kašny“ nové čerpadlo s napojením na stávající trysky. Nyní
chce město postupně citlivě upravovat okolí kašny, aby se
stalo útulným místem k odpočinku a posezení.
/lp/

Most stál
pětapadesát
milionů korun
141 metr měří nový most u Štěnovic.
Ten leží na silnici II/180 mezi Dobřany
a Plzní – Černicemi.
Most z roku 1980 měl být původně jen zrekonstruován sanací. Utrpěl totiž nadměrnou dopravou,
která po něm proudila v době výstavby dálnice
D5. Když byla dálnice zprovozněna, bylo nutné
most opravit. Jeho stav byl ale tak špatný, že musel
být nakonec loni v květnu stržen a na jeho místě
vznikla nová stavba, která stála celkem 55 milionů
korun. Plných 39 milionů korun hradilo Ředitelství
silnic a dálnic, 16 milionů pak Plzeňský kraj.
Nový most je dlouhý 141,013 m, 14,2 m je vysoký
a 12 m široký mezi zábradlími. Jeho životnost je
stanovena na 80 let.
/lp/
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ROZHOVOR

Ve Kbele to letos žije

ochotnickým divadlem
Obec Kbel žije už několik let ochotnickým divadlem. Letos zde dokonce pořádají celoroční přehlídku amatérských souborů z Klatovska a Plzeňska Divadelní Kbel 2008, o kterou je zájem mezi
diváky a příznivci divadla, a která je velmi dobře hodnocena i odbornou veřejností.
O divadle jsme si proto povídali s jednou z duší tamního spolku – Stanislavou Hajšmanovou.

gistroval jako Občanské sdružení a po své první premiéře se
dokonce vydal na zájezdová představení v Nýrsku, Lužanech
a Černíkově, kde jsme sklízeli první zkušenosti.
Začal se psát rok 2007.
Pokračovali jsme v pořádání divadelních představení cizích
souborů v našem kulturním domě. Ve Kbele jsme tedy přivítali soubory z Plzně, Nezdic a z dalších míst. Pustili jsme
se dokonce do přípravy dalšího představení, a to do pohádky Švec a čert. Začali jsme pracovat na výrobě kulis, shánění
rekvizit i vlastních kostýmů.
A pak přišel rok 2008 a největší vzestup divadla ve Kbele?

Kdy spolek ve Kbele vůbec vznikl?
Nápad založit ochotnický spolek ve Kbele vzešel v hospodě
u piva. Tenkrát u toho byli Milan Liška, Josef Žofaj a Ludvík
Pouza, kteří se rozhodli dát dohromady partu lidí a připravit divadelní představení. Bylo to v lednu roku 2006.
Podařilo se?
Podařilo. Sehnal se scénář k pohádce O princezně se zlatou
hvězdou na čele, obsadily se role a hned se začalo s nácvikem představení. Tenkrát to trvalo skoro rok. První premiéru měl náš spolek totiž až v listopadu 2006.
Co se dělo dál?
Dala se dohromady skupinka lidí, která kromě přípravy vlastního představení pořádala různé kulturní akce.
Do Kbela začala zvát nejen jiné ochotnické soubory, ale také
známé osobnosti. Tenkrát v začátcích to byl třeba písničkář Josef Fousek anebo harmonikářské duo Renata a Josef
Pospíšilovi. Pořádali jsme i společné výlety po památkách,
o které byl zájem i mezi občany Kbela. Spolek se řádně zare8

K 1. lednu jsme se stali členy Svazu českých divadelních
ochotníků západočeské oblasti. Podařilo se nám také v kronikách vypátrat důležité informace o dějinách ochotnického
divadla ve Kbele. Tam jsme například zjistili, že v roce 1898
bylo ve Kbele místními hasiči poprvé sehráno ochotnické
divadlo. To bylo před 110 lety. Rozhodli jsme se proto toto
výročí využít k propagaci obce Kbel i ochotnického divadla vůbec, a tak jsme připravili projekt DIVADELNÍ KBEL
2008 – tedy přehlídku amatérských souborů působících
na Klatovsku a jižním Plzeňsku. Připravil se rozsáhlý program, podařilo se nám sehnat ﬁnanční prostředky i dotaci
z Plzeňského kraje, a tak jsme mohli naše plány začít realizovat.
Máte za sebou první část přehlídky. Jak dopadla?
Přehlídku jsme odstartovali 1. března letošního roku, kdy ji
zahájil Farní divadelní spolek z Plánice hrou Poprask na laguně. V dubnu jsme hostili ochotníky z Lužan s představením Dívčí válka a program jsme obohatili i premiérou naší
pohádky Švec a čert. Květen patřil ochotníkům z Břežan,
kteří dávali hru Sluha dvou pánů. Červen patřil zatím největší akci, a to venkovnímu představení díla Aloise Jiráska
– Lucerna, kterou na návsi před školou uvedl Divadelní
spolek Jezírko z Plzně. O pouti jsme opakovali Ševce a čerta
na dvorku u Maidlů. Toto večerní venkovní představení se
vydařilo a v pouťových představeních budeme určitě i nadále pokračovat.

Co uvidí divadelní příznivci ve Kbele na podzim?
Program druhé části odstartují v neděli 7. září od 15 hodin ochotníci z Nezdic s pohádkou Kapitán John Pipplefox.
27. září přijedou nadšenci z Kokořova s hrou Járy Cimrmana
Švestka. V říjnu (25. 10.) přivítáme ve Kbele soubor ze Strašína na Klatovsku, který se u nás představí hrou Zvonokosy.
22. listopadu uvidíme hru amatérských herců z Hradce
u Stoda, kteří přivezou komedii své režisérky a principálky
paní Salzcmanové – Povidlárna. Všechna tato představení
začínají v 18 hodin.
Vše ukončíme o víkendu 28. – 30. listopadu výstavou
Divadelní Kbel a rozsvícením Vánočního stromku na návsi
v neděli 30. listopadu.
Do Kbela přijížděly letos i známé osobnosti. Kdo tam letos
vlastně byl?
Podařilo se nám oslovit a pro podporu našeho projektu získat známé tváře – herce Václava Glazara, spisovatelku Marii
Formáčkovou a ﬁlmového režiséra Jiřího Stracha. Zároveň
jsme s nimi uspořádali besedy, o které byl velký zájem mezi
občany. Stále jsme s nimi v kontaktu, voláme si, informujeme se o svých aktivitách. 6. prosince do Kbela přijedou
na naše pozvání herec a moderátor Vladimír Čech (známý
z moderování pořadu „Chcete být milionářem“) a písničkář, folková legenda Vojta „Kiďák“ Tomáško. Na začátku
listopadu u nás přivítáme třeba ﬁlmového režiséra Jaroslava
Soukupa, který natáčel slavné ﬁlmy Discopříběh, Vítr v kapse, Byl jednou jeden polda, Jak ukrást Dagmaru a další. Je
také autorem krásných knížek o Šumavě. Dlouhá léta totiž
žije na Srní a dokáže o této krajině krásně vyprávět.
Budete v přehlídce pokračovat i příští rok?
Ohlasy diváků i zájem souborů vystupovat ve Kbele jsou tak
veliké, že jsme se rozhodli v přehlídce pokračovat i v příštím roce. Už nyní připravujeme program příští přehlídky.
A na co se mohou těšit v příštím roce příznivci ochotnického spolku ve Kbele?
Nyní v září začneme zkoušet pohádku O hubaté Káče, kterou bychom chtěli uvést počátkem roku 2009.
Kolik máte členů a kdo to všechno ve Kbele táhne a organizuje?
Náš spolek má 19 členů. Na prknech, která znamenají svět,
vystupuje ale zhruba jedenáct tváří. Zbytek se věnuje nápovědě, výrobě kulis, kostýmů a tak. Všechno řídí Výbor spolku. Principálem je Ludvík Pouza, který zajišťuje program
i aktivity spolku. Je takovým naším manažerem. Na realizaci všech akcí se pak podílíme všichni společně. Já mám
ve Výboru spolku na starosti například pokladnu, kostýmy
a kulisy spravuje Andrea Přibáňová, režisérkou chystané
pohádky O hubaté Káče je Jana Veselá a členské záležitosti spravuje třeba Josef Valvoda. Zbytek členů vždycky přidá
ruce k dílu při přípravách sálu, plakátování, zajištění pořadatelské služby a tak. Jsme dobrá parta a divadlo nás prostě
baví.
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Z MIKROREGIONŮ

Informace z Mikroregionu Přešticko
Mikroregion Přešticko získal dotaci z Plzeňského kraje ve výši 90 tisíc Kč (PSOV). Tyto ﬁnance podpoří vydání barevné
40-ti stránkové INFORMAČNÍ BROŽURY, která provede návštěvníka všemi obcemi mikroregionu a nabídne mimo jiné
zajímavé tipy na výlety, možnosti občerstvení i ubytování. Poskytne ucelený přehled a obrázek o celém regionu. Zároveň
je brožura i pozvánkou na zajímavé akce, které obce během roku pořádají. Publikace je doplněna zdařilými fotograﬁemi
MUDr. Luďka Bouchnera. Brožura bude vytištěna též v mutacích AJ a NJ.
Kromě brožury budou ještě vydány INFORMAČNÍ
LETÁKY, a to „Stromy Přešticka“ a „Osobnosti Přešticka“,
též v mutaci AJ.
Mikroregion dále získal 50 tisíc Kč z Plzeňského kraje – odboru Cestovního ruchu na osazení vybraných míst mobiliářem. Je to 50 % dotace a VH MP schválila vybraného dodavatele a místa, kam se mobiliáře umístí. 50 % dotace se bude
pak podílet každá obec, která se o dané místo bude i nadále
starat. Jedná se o dřevěný mobiliář:
1. Rozhledna u Libákovic na Kožichu – podílí se Řenče
2. Výhled na Újezd pod lesem – podílí se Horšice
3. Výhled na Horušany / Soběkury – podílí se Soběkury
4. Vícov – podílí se Přeštice

Hledáme…máte?
Pro připravovaný projekt mikroregionu Úslava

NAUČNÁ STEZKA „BLOVICKEM PĚŠKY I NA KOLE“
hledáme

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE A OBRÁZKY Z BLOVIC A OKOLNÍCH OBCÍ
Snímky by měly zobrazovat krajinu v našem blízkém okolí. Materiál bude použit jako
srovnávací dokument k tématu: změna krajiny vlivem činnosti člověka na informačních
tabulích naučné stezky.
Pokud máte zmíněné fotograﬁe a obrázky k dispozici, prosíme Vás o laskavé zapůjčení.
Kontakty:
Lenka Šrámková, manažerka mikroregionu Úslava
tel.: 724 326 695, e-mail: info@mikro-uslava.cz
Jana Alexyová, místostarostka města Blovice
tel.: 723 007 886, e-mail: jana.alexyova@mublovice.cz
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HISTORICKÉ PAMÁTKY

Bojují o záchranu kostela

dnes aktuální informace z obcí Nezdice a Seče
Nezdice – malá obec na řece Úhlavě
(s 211 stálými obyvateli)

Tradice křesťanského svatostánku v Nezdicích sahá hluboko do minulosti. Románská kaple na výšině nad Úhlavou
se předpokládá koncem XI. století, první doložená zmínka o duchovní správě v Nezdicích je z roku 1245, gotický
kostelík ze XIV. století je později ve století XVIII. přestavěn a rozšířen do dnešní zachované vrcholně barokní podoby. Na jeho čistých barokních liniích se podílel, stejně
jako na přeštickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie, význačný český architekt F. I. Prée. Poslední změny jsou roku
1862 a v této podobě nacházíme nezdický kostel sv. Prokopa
i dnes. V současné době je kostel již opět notně omšelý.
Fasáda, okna, střecha a zejména krov doslova volají po opravě. To je situace, která nutně a vždy končí u ﬁnančních možností daného správce nemovitosti. V minulosti a prakticky
až dodnes to byla katolická církev, která spravovala a pečovala o duchovní stavby, avšak vždy za zásadního příspěvku
světských majitelů panství a jistě významným příspěvkem
vždy byly i příspěvky farníků. Hraběnka Františka Augusta
Törringová von Jettenbach z Červeného Poříčí ﬁnancovala barokní přestavbu, Ferdinand V., král český, ﬁnancoval
v roce 1862 poslední větší opravu kostela a stavbu fary.
Malou, ale o to více vytrvalou ﬁnanční účast obyčejných
farníků na údržbě nezdického kostela lze snadno sledovat
v dochovaných pramenech.
Obecně je současná situace křesťanských stavebních památek více než složitá. Kostel sv. Prokopa v Nezdicích je od roku 1958 kulturní památkou a vztahují se na něj všechny
zákonné normy z tohoto faktu vyplývající, včetně evidence
v Ústředním seznamu kulturních památek. Avšak každodenní praxe je často rozporuplná. Farní úřady jsou si sice
vědomy povinnosti památkové péče, avšak jejich ﬁnanční
možnosti jsou natolik omezené, že prostředky jsou věnovány pouze na klíčové chrámy jednotlivých farností a eventuálně na stavební zajištění již se hroutících staveb. Taková
je každodenní realita venkovských kostelíků. Jednotlivé
obecní úřady, Nezdice z toho nevyjímaje, se pak samozřejmě musí podílet ze svých nevelkých obecních rozpočtů na
údržbě kostelů a kaplí, které vždy tvoří typické dominanty
obcí – a nakonec tato starost je i jejich zákonná povinnost.
Avšak současně je nutno vidět i další rovinu nebo kontinuitu, protože duchovní stavby vždy byly udržovány za výrazného přispění farníků, ba je možno i říci, že i majitelé
panství nakonec stavěli a udržovali duchovní stavby za prostředky vytvořené přispěním farníků.

Současná složitá situace a pokročilá sekularisace společnosti
však vede k tomu, že církev skutečně nemá ﬁnanční zdroje
na udržování všech svých staveb, které často ani nejsou využívány k původnímu duchovnímu účelu. Přesto zůstávají
cennými a dominantními ozdobami českých návsí a náměstí a jejich zchátralost vidíme každý den.
U „obyčejných“, byť architektonicky a umělecky hodnotných kostelíků – tak jako i v Nezdicích – pak jedna z cest,
jak o danou stavební památku pečovat, je převod celé kulturní památky do obecního majetku. Tato cesta samozřejmě
vyžaduje primárně příznivý postoj církve, ale obci poté jako
vlastníku nemovitosti umožní přístup k jiným dotačním
dotačním ﬁnančním zdrojům. Obec tak vkládá ﬁnanční
zdroje do svého majetku a tato cesta je legislativně jednodušší a příznivější než opačná, tj. dotování církevního majetku.
Touto cestou se vydala i obec Nezdice. Zdá se, že splnila
svrchu uvedené předpoklady: v obci se nachází na dominantním místě zchátralý, leč velmi hodnotný kostelík, který
byl dosavadním majitelem – římsko-katolickou církví – užíván k původnímu účelu, tj. bohoslužbám pro nedostatek věřících jen sporadicky (jedenkrát měsíčně). Obci záleží (a dle
zákona i musí) na stavu kulturní památky, a proto se s církví dohodla na bezúplatném převodu. V další péči o nemovitost pak bude pokračovat obec za zásadního přispění dotací,
avšak je zřízena i veřejná sbírka a obec počítá i s pokračováním odpovědnosti občanů – farníků – za stav kostela.
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Od ledna 2008 byl tedy kostel převeden na žádost obce do jejího vlastnictví. Obec Nezdice tím chce zásadním způsobem
zlepšit péči o tuto památku, která má kulturní a umělecko-historický význam pro celý širší region a představuje to
nejlepší z tzv. českého venkovského baroka. Nadále si stavba
zachová svoje původní určení jako chrám Páně, ale obec by
ráda výjimečný a původní interiér s velmi dobrou akustikou využila pro další, víceméně světské aktivity, které by
ale přesto konvenovaly s charakterem této stavby a respektovaly tisíciletou duchovní tradici tohoto místa. Tato snaha
má vést k obnově historické zóny obce, k její společenské
i fyzické rehabilitaci. Nutná stavební obnova a údržba pak
povede nejen k zachování této historicky cenné památky,
ale i k renesanci jejího života, k obnově místa setkávání se
silným historickým a duchovním nábojem.

Letos v srpnu byla dokončena první etapa rozsáhlé opravy kostela sv. Prokopa. Díky pomoci Plzeňského kraje –
odboru Kultury a památkové péče, který na opravu přispěl
částkou 400 tis. Kč, se podařilo zachránit třetinu střechy
této vzácné barokní památky. Velikou pomocí jsou také ﬁnance mnoha sponzorů, kteří do dnešního dne zaslali na
konto veřejné sbírky kostela částku přesahující 300 tis. Kč.
V této chvíli má obec připravenou projektovou dokumentaci na další komplexní obnovu památky. Požádala o dotaci na dokončení celé střechy z Programu rozvoje venkova
a je připravena i nadále shánět ﬁnance na fasády i značně
zchátralé kostelní zdi, aby se tak našemu kostelíku navrátila jeho původní krása. Předﬁnancování dotace zajistí
sponzor, protože obec se svým rozpočtem by takovou investici již nezvládla.
Kromě toho se obec snaží, aby na konto veřejné sbírky
přicházely ﬁnance i z prodeje barevných nástěnných kalendářů, z prodeje pohlednic, brožur o Nezdicích, CD
a v neposlední řadě i z prodeje netradičního suvenýru
– části staré střešní tašky nezdického kostela. Tyto ručně dělané tašky z již neexistující nezdické cihelny byly na
kostelní střeše ještě před současnou krytinou a pár jich zůstalo zapomenutých na půdě nezdického kostela.
Ing. Hana Bouchnerová, starostka obce Nezdice
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Za obec Seč informuje
pan starosta Mgr. Josef Kubáň
a páter pan Piotr Marek
z farnosti blovické:

„Jak jistě všichni víte, kostel v Seči je v kritickém stavu.
Jeho záchrana ale probíhá. Byla už opravena část střechy,
opravena zvonice, zakonzervovány středověké polychromní
malby na věži, sanovány vazné trámy krovu chrámové lodi,
vyměněny některé nejvíce poškozené dřevěné prvky stavby
a odstraněny nebezpečné zvětraliny na fasádě. Náklady se
už pohybují v milionech.
Blovická farnost letos za pomoci Plzeňského biskupství
s podporou naší obce získala opět krajskou dotaci na další
opravu části střechy. Všichni jmenovaní jsme se dohodli, že
se pokusíme získat další prostředky na co největší rozsah rekonstrukčních prací. Když přestane do kostela zatékat, bude
už snažší vše udržet v relativním pořádku.
7. dubna započaly letošní stavební práce na opravě střechy a krovu. 250 tisíc dotace však stačí jen na asi 120 m2.
Do ceny je započtena výměna nebo protézování hodně poškozených trámů, laťování, plechování, okapní žlaby a střešní tašky.
Obracíme se na okolní obce, obracíme se na ﬁrmy se sídly
nebo provozy v těchto obcích, žádáme všechny občany, kteří
mají na hřbitově v Seči hroby s pozůstatky svých blízkých,
prosíme všechny věřící i nevěřící, kterým leží kritický stav
této jedinečné sakrální stavby na srdci, pomozte prosím, ať
se podaří nově zastřešit co největší plocha, a tím zastavit ničení tak vzácné kulturní památky.
„Kupte“ si kousek střechy. 1 m2 položení krytiny vyjde na 1000,- Kč. Pomůže každá částka. Na Národní divadlo i jeho opravu se našim
předkům také podařilo vybrat velkou částku
po drobných.
Pokud se rozhodnete pomoci, budeme moc rádi. U peněz posílaných převodem na účet číslo 0723416309/0800,
v.s. 2008 bude vhodné upozornit příjemce na dar na
adrese piotr.marek@atlas.cz nebo Páter Piotr Marek,
Římskokatolická farnost Blovice, Americká 53, 33601
Blovice. Stejná adresa je při zaslání peněz složenkou.
Všechny dary a dárci budou průběžně zveřejňováni, pokud
si nebudou přát zůstat v anonymitě. Dary je možné též předat i na Obecním úřadu v Seči.
S díky za jakýkoliv dar na záchranu seteckého kostela.“
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SOUTĚŽ

Hrajte o zajímavé ceny!
Hádanka nejen pro dospěláky

Uhodnete, co je
na fotograﬁi?
Napište nám,
CO JE NA
FOTOGRAFII,
KDE SE
NACHÁZÍ
A JAKÁ
VÝZNAMNÁ
OSOBNOST
JE S TÍMTO
OBJEKTEM
SPOJENA?
Odpovědi nám zašlete písemně na adresu:
Občanské sdružení Aktivios
Nezdice 46
334 01 Přeštice
nebo na e-mail: info@mas-aktivios.cz
nebo doručte přímo k nám do stánku na
veletrhu cestovního ruchu ITEP 2008.
Nezapomeňte uvést celé Vaše jméno
a příjmení, adresu včetně směrovacího
čísla a do záhlaví napište „Hádanka“.
Ze správných odpovědí budou výherci
vylosováni na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2008 ve dnech 23. - 25. října
2008. Přesná hodina každodenního slosování, den a umístění našeho stánku
bude včas oznámeno na našich webových stránkách
www.mas-aktivios.cz
pod heslem ITEP 2008 - soutěž.
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DĚTEM

Pojďte s námi do pohádky!
Hádanka pro děti
NAJDĚTE 7 ROZDÍLŮ

a napište nám je na některý z kontaktů uvedených na předcházející straně

MIMO SOUTĚŽ O CENY A PRO RADOST: VYBARVI MASKY
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KAM ZA KULTUROU
Seč

Starý Plzenec

V Seči bude dne 29. listopadu 2008 zahájen cyklus
adventních koncertů v našich venkovských kostelech
vystoupením žáků a učitelů Základní umělecké školy
a Gymnázia z Blovic.
Tento, v pořadí již třetí koncert, se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Seči od 18 hodin.
Od 17 hodin bude před krásně nasvíceným kostelem
podtrhovat tuto sváteční atmosféru vůně z tradičního
vánočního občerstvení, které vynechají snad jen pozdě příchozí.

Hrad Radyně
Stálá expozice.
Pohádková audiovizuální expozice v hradní věži.
Otevřeno út – neděle 10 – 18 hodin.
Rotunda sv. Petra a Pavla
Otevřena dle objednání.

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska
Hradiště 1, tel.: 371 522 208
Stálé výstavy:
Velké prádlo našich babiček, kuchyně 1. pol. 20. století
do 30. 8.
Péče o sbírkový fond – sbírky muzea – do 31. 12.
Návrat do Pohádkové země aneb „Zášupšák“ se vrací
výstava loutek Vítězslavy Klimtové.
Otevřeno út – ne 10 – 17 hodin.

Nebílovy
Zámek
tel.: 377 917 090
Otevřeno út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin.
Výstava:
Architektonické dědictví ČR – Plzeňský kraj.

Ptenín
Minimuzeum v zámku
Stálá expozice.
Výstava z tvorby malíře Václava Tikala
a výstava obrazů Jany Boškové.
Otevřeno sobota a neděle 14 – 17 hodin.

Program
Haydnových hudebních slavností
12. 9. 2008 – 17.00 hodin – Dolní Lukavice
Orchestr Konzervatoře Plzeň – dirigent Jiří Štrunc, Jakub Sedláček – housle (A. Vivaldi – Čtvero ročních dob)
12. 9. 2008 – 21.00 hodin – Vícov, kostel sv. Ambrože
Pavla Fendrichová, Jindřich Macek – renesanční písně s loutnou, nokturno
13. 9. 2008 – 10.30 hodin – Nebílovy, zámek
Collegium Marianum – koncert k výročí Antonia Vivaldiho
13. 9. 2008 – 18.00 hodin – Spálené Poříčí
Stamicovo kvarteto – „Schubertiade I“
14. 9. 2008 – 10.30 hodin – Příchovice, zámek
Irena Troupová – soprán, Petra Matějková – hammerklavirer, Jiří Krejší – klarinet
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Haydnovy hudební slavnosti
letos již po šestnácté
Dolní Lukavici na jižním Plzeňsku dominuje barokní zámek obklopený rozsáhlým parkem s bažantnicí
a kostel sv. Petra a Pavla. Už šestnáct let se tato obec
stává centrem hudebního festivalu Haydnovy hudební slavnosti, který je založený na historicky poučné
interpretaci hudby období baroka, klasicismu a raného romantismu, provozované především na dobových nástrojích nebo jejich mistrovských kopiích.
Festival se v Dolní Lukavici koná jako vzpomínka na pobyt hudebního skladatele Josepha Haydna na místním
zámku, kde působil ve službách hraběte z Morzinu v letech 1757 – 1761 jako kapelník v zámecké kapele. Právě
zde, v krajině jižního Plzeňska začal tehdy mladý skladatel svoji dráhu hudebního skladatele. Složil zde svoji první symfonii D-dur zvanou jako „Lukavická“. Záhy, již ve
službách knížete Esterházyho, se stal spolu s Ludwigem van
Beethovenem a Wolfgangem Amadeem Mozartem jedním
z nejuznávanějších umělců své doby.
Festival organizuje Česká společnost Josepha Haydna, která
byla založena v roce 1993 jako nezávislé zájmové občanské
sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje záliba
v hudbě baroka a klasicismu, jejímž významným představitelem byl právě Joseph Haydn. Společnost chce svou činností přispívat k uvědomování si evropského kulturního dědictví v době, kdy se utváří nová podoba Evropy. Dílo Josepha
Haydna a hudba jeho současníků jsou i na počátku 21. století nevyčerpatelným zdrojem radosti ze života.
Zatímco zpočátku se festival konal výhradně v Dolní
Lukavici na tamním zámku, v kostele a v blízkém kostelíku na Vícově, v posledních letech se stává z hudebního

svátku celoregionální událost mezinárodního významu.
Festivalovými místy letos budou Dolní Lukavice, Řenče,
Nezdice, Přeštice, Blovice, Příchovice, Nebílovy, Spálené
Poříčí, Starý Plzenec, Chotěšov, Lužany, Řenče a Dobřany.
Letošní ročník festivalu odstartuje 12. září 2008 odhalením busty klasicistního skladatele Josepha Haydna. Busta
od akademického sochaře Jaroslava Šindeláře má připomínat jeho působení na panství v Lukavici. Je umístěna na historické budově penzionu Haydnův dům přímo proti zámku.
Rekonstrukcí zchátralého domu č.p. 82 na luxusní penzion,
kterou provedla společnost VPÚ DECO Plzeň a.s., vznikly
nové ubytovací kapacity, tolik potřebné pro rozvoj turistického ruchu na jižním Plzeňsku.

14. 9. 2008 – 18.00 hodin – Přeštice, chrám Nanebevzetí Panny Marie
Michelle Hradecká – varhany – varhanní tvorba českých a evropských skladatelů Haydnovy doby
15. 9. 2008 – 18.00 hodin – Dobřan, kostel sv. Mikuláše
Ad vocem – Hudba mezi zemí a nebem Praha 1620
16. 9. 2008 – 18.00 hodin – Nezdice, kostel sv. Prokopa
Vladimír Richter, Jan Tuláček – písně přelomu 18. a 19. stol. s doprovodem romantické kytary – „Schubertiade IV“
17. 9. 2008 – 18.00 hodin – Blovice, zámek Hradiště – kaple sv. Ondřeje
Aﬀeto + Jan Tuláček, „Schubertiade III“ – společenské písně přelomu 18. a 19. století
18. 8. 2008 v 18.00 hodin – Chotěšov, kapitulní síň kláštera premonstrátek
Collegium musicum – židovská duchovní tvorba 17. století
20. 9. 2008 – 18.00 hodin – Lužany, zámek Josefa Hlávky – zámecká kaple
Adam Viktora – Ensemble Inégal
20. 9. 2008 – 14.00 hodin – Řenče . kostel sv. Cyrila a Metoděje
Ivana Bilej Brouková, Jan Krejča – Pianto della Madonna – duchovní hudba italského manýrismu
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SPORT

Tour de Futsal

seriál čtyř červencových futsalových turnajů
pořádaných na jižním Plzeňsku
(Blovice, Záhoří, Letiny, Blovice)
Memoriál Václava Brejchy

V sobotu 19. července se v Letinech uskutečnil 2. ročník
Memoriálu Václava Brejchy v malé kopané. V letní sérii
turnajů ve futsale šlo v pořadí o třetí turnaj série Tour de
Futsal. První díl v Blovicích vyhrál Lesing Plus, v Záhoří
si 1. místo vybojoval domácí tým. Turnaj byl plánovaný
pro 24 týmů rozdělených do čtyř skupin. Nakonec se však
zúčastnilo pouze 22 mužstev. Z každé skupiny do dalších
bojů postupovala první čtyři. V Letinech domácí postoupili
mezi nejlepší čtyři týmy, což považovali za veliký úspěch.
Nakonec se k nim štěstí obrátilo přímo čelem a mohli také
vystoupit na nejvyšší stupínek „na bedně“. Ve ﬁnále se tedy
utkali s pořadatelem poslední části letošního prvního roč-

níku Tour de Futsal, Big Beerem Blovice. Vítěznou trefu obstaral nejlepší střelec letinského týmu Martin Kasl. Velkou
oporou a strůjce letinského triumfu byl brankář Petr Juráš.
Třetí místo pak v turnaji obsadil FC Hombre. Body za čtvrté místo si připsal FC Kojak.
Cenu pro nejlepšího střelce si odvezl hráč 1. FC Čespo
Egermaier, který za celý turnaj nastřílel 14 branek.
Celkovým vítězem celého 1. ročníku Tour de Futsal se
ovšem díky vítězství v posledním turnaji stal FC Kojak.
Více o turnaji na www.tourdefutsal.estranky.cz.
Informoval M. Hora – SK Letiny (red. zkr.)
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TIP NA VÝLET

PŘÍRODNÍ REZERVACE ZLÍN

S končícím létem a pomalu se blížícím se létem „babím“ bychom Vás rádi zavedli na procházku
do přírodní rezervace Zlín, která se nachází v lese na vrchu Zlín, asi 1,5 km jihozápadně od obce
Snopoušovy v nadmořské výšce okolo 380 m. Toto místo je rezervací již od roku 1965. Jedná se
o teplomilný smíšený les s mimořádně bohatými společenstvy hájové vegetace. Na půli polní cesty
ze Snopoušov do Krasavec stojí naučná tabule, která Vás obeznámí, které druhy fauny a hlavně ﬂory ve Zlíně můžete obdivovat. Pravda, s blížícím se podzimem už květena nebude tak bohatá, zato
atmosféra tohoto smíšeného lesa zůstává stále jedinečná.
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19

KDE NÁS NAJDETE

